RENAULT
EXPRESS VAN

Renault EXPRESS VAN już od 70 500 zł
UBEZPIECZENIE OD 2,9%(1)

RENAULT FINANSOWANIE
KREDYT 50/50(2)
KREDYT ULGOWY(3)
LEASING OD 105%(4)
RENAULT BUSINESS PLAN

CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ
SILNIK
1.3 TCe 100
1.5 Blue dCi 75
1.5 Blue dCi 75 ECOLEADER
1.5 Blue dCi 95

EXTRA
70 500
73 000
73 000
74 500

Cennik obowiązuje od 01.12.2022. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi. Liczba aut w promocji ograniczona. Prezentowane ceny i oferta dotyczą wersji z silnikami Euro6 DFull. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w
salonach Renault i na odreki.renault.pl.

RENAULT EXPRESS VAN

długość załadunku

dostęp do ładunku

1915 mm w samochodzie o długości 4,39 m. to najlepszy na rynku
stosunek długości załadunku wersji z przegrodą na całej szerokości
kabiny do długości całkowitej samochodu.

Najlepsza szerokość bocznych drzwi przesuwnych: 716 mm przy
wysokości drzwi 1044 mm.

kamera rear view assist

system monitorowania martwego pola

System przesyła obraz stref, które znajdują się w średniej i dużej
odległości za samochodem, na 5-calowy ekran zastępujący lusterko

Aktywny od 30 do 140 km/h: kontrolka świetlna wbudowana w boczne
lusterka informuje kierowcę o obecności innego samochodu w
martwym polu widzenia z boku.

system easy link

schowki i ergonomia

Kolorowy, dotykowy ekran pojemnościowy 8”, przewodowa
replikacja ekranu smartfona: Android AutoTM i Apple CarPlay®,
port USB służący do ładowania urządzeń mobilnych i przesyłu
danych, kompatybilność z systemem poleceń głosowych
smartfona, Bluetooth® i przyciski zdalnego sterowania w
kierownicy.

Największa w tym segmencie, łączna pojemność schowków w
kabinie sięgająca 47,4 l.

RENAULT EXPRESS VAN
PROWADZENIE SAMOCHODU I BEZPIECZEŃSTWO

EXTRA

Pakiet Kierowca 1 (czujniki parkowania tył + czujnik światła i deszczu + czujnik ciśnienia w oponach + św.
przeciwmgielne + lusterko Wide-View)

1000

Pakiet Kierowca 2 (=pakiet Kierowca 1 + kamera cofania + system EASY LINK 8")

2500

Pakiet Techno ( EASY LINK 8" z nawigacją, czujniki parkowania przód + tył, kamera cofania, światła przeciwmgielne,
system monitorowania ciśnienia w oponach, czujnik świateł i deszczu, lusterko WideView)

3500

Pakiet Terenowy (opony wielosezonowe + system Extended Grip + osłona stalowa pod silnikiem)
Czujniki parkowania - tył / tył i przód
Poduszka powietrzna kierowcy / odłączana poduszka powietrzna pasażera /poduszki boczne i kurtynowe (tylko z
poduszką powietrzną pasażera z przodu)

1200
900 / 1500
● / 800 / 1500

System Rear View Assist (tylko z czujnikami parkowania)

2000

Ogranicznik prędkości do 30, 90, 100, 110, 120, 130 km/h

0

Kamera cofania (tylko z czujnikami parkowania)
System dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC) z systemem wspomagania ruszania pod górę (HSA)
Układ kontroli stabilności przyczepy

900
●
●

System ostrzegania o obiektach w martwym polu (tylko z czujnikami parkowania)

600

System Extended Grip z oponami wielosezonowymi

1200

Lusterko wsteczne

100

Lusterko Wide-View mirror

250

Przednie światła przeciwmgłowe

500

Regulator i ogranicznik prędkości

500

Koło zapasowe

500

System monitorowania ciśnienia w oponach

100

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

EXTRA

Koła stalowe, kołpaki Carten 15”

●

Koła stalowe, kołpaki Kijaro 15”

200

Obręcze kół ze stopu metali lekkich Purna (tylko w wersjach z silnikiem benzynowym)

1200

Relingi dachowe (tylko w wersjach z silnikiem benzynowym)

700

lakier niemetalizowany biały

0

lakier niemetalizowany płatny

900

lakier metalizowany

2200

WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE
6 obrotowych uchwytów do mocowania ładunku w podłodze
4 boczne uchwyty mocowania ładunku
Hak holowniczy

EXTRA
●
100
2000

Fabryczna instalacja do montażu dodatkowego wyposażenia

250

Zwiększona ładowność (tylko w wersjach z silnikiem benzynowym)

1000

Pełna przegroda z szybą
Modułowa przegroda ze składanym fotelem pasażera

●
3300

Oświetlenie LED w przestrzeni ładunkowej

100

Zintegrowana wykładzina podłogowa z tworzywa

450

Elementy ochronne przestrzeni ładunkowej z tworzywa sztucznego bez/z schowkiem w przesuwnych bocznych
drzwiach

500 / 700

Podłoga ze sklejki z powłoką antypoślizgową (9 mm)

1000

Pakiet - podłoga ze sklejki z powłoką antypoślizgową (9 mm) i boczne panele ochronne (5 mm bez nadkoli)

2000

Asymetryczne nieprzeszklone tylne drzwi
Asymetryczne przeszklone tylne drzwi i ręcznie regulowane tylne lusterko
Przesuwne drzwi boczne prawe nieprzeszklone
Przesuwne drzwi boczne prawe przeszklone
2 przesuwne drzwi boczne nieprzeszklone lub przeszklone (tylko w wersjach z silnikiem benzynowym)
Dodatkowy wzmocniony zamek (w wersjach z jednymi przesuwnymi drzwiami bocznymi)

●
650
●
400
1200 / 1600
1500

Gniazdo 12 V w przestrzeni ładunkowej

150

Stalowa osłona silnika

600

Wzmocniona tapicerka przeznaczona do intensywnego użytkowania (dostępna ze standardowym fotelem pasażera i
fotelem kierowcy z regulacją wysokości)

600

RENAULT EXPRESS VAN
KOMFORT

EXTRA

Podłokietnik (zintegrowany z fotelem kierowcy, dostępny z fotelem kierowcy z regulacją wysokości)

150

Automatyczne wycieraczki przedniej szyby

300

Automatyczne przednie reflektory

●

Schowek nad przednią szybą / schowek w desce rozdzielczej zamykany

●/●

Składany kluczyk z 3 przyciskami

200

Manualny układ ogrzewania i klimatyzacji

●

Elektrycznie regulowane szyby przednie / z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy

●

Zestaw dla palaczy

90

Gniazdo 12 V w środkowej konsoli

●

Gniazdo 12 V z tyłu środkowej konsoli
Lusterka boczne sterowane elektrycznie
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Podgrzewane przednie fotele (w wersjach ze standardowym fotelem pasażera)

MULTIMEDIA

100
●
●
650

EXTRA

Bezprzewodowa ładowarka do smartfona - ładowanie indukcyjne

800

System EASY LINK z ekranem dotykowym 8”, kompatybilny z Android Auto™ oraz Apple CarPlay™, Bluetooth®, z
gniazdem USB w desce rozdzielczej, 2 gniazdami USB i jednym gniazdem 12 V w schowku nad kierownicą

1900

System EASY LINK + nawigacja, z ekranem dotykowym 8”, kompatybilny z Android Auto™ oraz Apple CarPlay™,
Bluetooth®, z gniazdem USB w desce rozdzielczej, 2 gniazdami USB i jednym gniazdem 12 V w schowku nad
kierownicą

2900

Radio R&Go Radio Connect (gniazdo USB, gniazdo jack)

●

RENAULT EXPRESS VAN WYMIARY

RENAULT
FINANSOW
ANIE

UBEZPIECZENIE 2,9%

(1)

KREDYT
(2)
50/50
KREDYT
(3)
ULGOWY
LEASING OD
(4)
102%
RENAULT
BUSINESS
PLAN

1

z relingami dachowymi, 2 z anteną, 3 prześwit pojazdu nieobciążonego, 4 szerokość otworu bocznego

5

długość ładunkowa z odchyloną przegrodą oraz złożonym fotelem pasażera, 6 długość ładunkowa ze standardową/złożoną przegrodą

7

w odległości 100 mm od listwy bocznej w mm

RENAULT EXPRESS VAN DANE TECHNICZNE
TCe 100 FAP

Blue dCi 75

Blue dCi 75
Ecoleader

Blue dCi 95

1332/4/16

1461/4/8

1461/4/8

1461/4/8

75 (100) przy 4500

55 (75) przy 29003750

55 (75) przy 29003750

70 (95) przy 3750

200 przy 1400

230 przy 1,500 2,000

230 przy 1,500 2,000

260 przy 1750-2500

Rodzaj wtrysku

Bezpośredni

Bezpośredni z
Common Rail

Bezpośredni z
Common Rail

Bezpośredni z
Common Rail

Pojemność zbiornika paliwa (l)

Benzyna – 50

Olej napędowy – 50

Olej napędowy – 50

Olej napędowy – 50

-

17

17

17

SILNIKI
Pojemność skokowa (cm 3) / Liczba cylindrów /
zaworów
Moc maksymalna w kW EWG (KM) przy
obr./min
Maksymalny moment obrotowy w Nm EWG
przy obr./min

Pojemność zbiornika AdBlue® (l) – wyłącznie
dla silników wysokoprężnych

Euro 6

Norma emisji spalin

Mechaniczna / 6

Typ skrzyni biegów / Liczba przełożeń

W standardzie

Stop & Start
Przebieg (okres) pomiędzy przeglądami

Do 30 000 km / 2 lata

(1)

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h)

170

153

100

166

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)

11,8

17,5

17,5

13,9

Zużycie paliwa i emisja CO2 (2)
Protokół homologacji (3)
Emisja CO2 (g/km) (min/maks.)

147/154

132/140

121/128

132/140

Cykl mieszany (l/100 km) (min/maks.)

6,5/6,8

5,0/5,3

4,6/4,9

5,0/5,3

WLTP

Układ kierowniczy
Średnica zawracania między krawężnikami /
ścianami
(m)
Układ hamulcowy

11,1/11,6

System zapobiegający blokowaniu kół podczas
hamowania (ABS) z układem wspomagania nagłego
hamowania i systemem dynamicznej kontroli toru jazdy
ESC
Przednie tarcze wentylowane: średnica x grubość (mm) –
Hamulce tylne bębnowe: średnica (")

W standardzie

280 x 24 – Średnica bębna 9”

Koła i opony
185/65R15

Rozmiar opon/kół

(1)

(2)

W zależności od tego, co nastąpi wcześniej oraz od stylu jazdy kierowcy. Zużycie paliwa, podobnie jak emisja CO2, jest homologowane zgodnie ze
standardową metodą pomiaru, określoną przez obowiązujące przepisy. Metoda jest identyczna dla wszystkich producentów, dzięki czemu umożliwia
(3)
porównanie różnych modeli. WLTP (Światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich, ang. Worldwide Harmonized Light Vehicles Test
Procedures): nowy protokół, który w porównaniu z protokołem NEDC umożliwia uzyskanie wyników bardziej zbliżonych do wyników obserwowanych w
rzeczywistych warunkach eksploatacji.

RENAULT EXPRESS VAN INFORMACJA PRAWNA
Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czas promocji i liczba samochodów objętych promocją ograniczone. Podane ceny są
cenami netto tj. nie zawierają podatku VAT (23%). Niniejszy cennik anuluje wszystkie poprzednie edycje. Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu.
(1)
Roczny pakiet ubezpieczeniowy (AC, OC, NW, Assistance) w cenie od 2,9% wartości samochodu w Programie RENAULT- ERGO HESTIA lub Programie RENAULT-PZU dla modelu Express VAN.
Ubezpieczenie skierowane jest do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
(2)
RRSO dla Kredytu 50/50 wynosi 11,56% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 112 087 zł, okres 12 miesięcy, wpłata własna 56 043,5 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku
3,99%, finansowane: prowizja bankowa: 3 082,39 zł. Rata kredytu do spłaty po 12 miesiącach wynosi 62 523,5 zł. Całkowita kwota kredytu: 56 043,5 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 62 523,5 zł. Stan na dzień
18.11.2022 r. Kredyt oferowany jest przez RCI Banque S.A. Oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na
podstawie umowy z RCI Banque S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.
(3)
RRSO dla Kredytu Ulgowego wynosi 14,50% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 112 718 zł, okres 36 miesięcy, wpłata własna 54 330,076 zł, oprocentowanie stałe nominalne w
skali roku 7,99%, finansowane: prowizja bankowa: 2 335,52 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 2 623,25 zł. Miesięczna rata kredytowa 1 984,76 zł. Całkowita kwota kredytu: 58 387,92 zł. Całkowita kwota do
zapłaty: 71 451,47 zł. Stan na dzień 18.11.2022 r. Kredyt oferowany jest przez RCI Banque S.A. Oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z
zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.
(4)
Leasing od 105% to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorstw. Szczegółowe warunki leasingu oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. dostępne u Autoryzowanych Partnerów
Renault. Zawarcie umowy leasingu uzależnione jest od posiadania zdolności leasingowej.
Stan oferty na dzień 01.12.2022. Szczegóły w salonach Renault
Kredyty oferowane są przez RCI Banque S.A. Oddział w Polsce i dostępne u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z
RCI Banque S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.
Podane ceny obowiązują przy stanie prawnym na dzień publikacji. Renault Polska Sp. z o.o. / Sprzedający zastrzega możliwość zmiany ceny w każdym czasie w przypadku zmiany przepisów prawnych, w tym
w szczególności zmian w przepisach podatkowych mogących mieć wpływ na wysokość ceny pojazdu. W takim przypadku, Kupujący – Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, zgodnie z
postanowieniami Ogólnych warunków Sprzedaży. Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Renault.

UBEZPIECZENIE 2,9%(1)

RENAULT

RENAULT EXPRESS AKCESORIA

UBEZPIECZENIE 2,9%

(1)

RENAULT

